
21.10.2022

Keski-Uudenmaan
maaseutuhallintopalvelut,

 MAHKU

Lokakuun viljelijäviesti 9 / 2022

Ympäristökorvauksen syysilmoitus viimeistään TO 27.10.2022

Tee syysilmoitus lohkoista, joilla toteutat toimenpidettä pellon talviaikainen
kasvipeitteisyys.

 Ilmoita kasvipeitteisyyteen vähintään 20 % sitoumusalasta
 Kasvipeitteisyyden vähimmäisalan tulee täyttyä sekä kohdentamisalueella että

muulla alueella, jos tilallasi on sitoumuslohkoja molemmilla alueilla
 Korvausta ei makseta, toimenpide päätetään ja aiempien sitoumusvuosien korvaus

peritään takaisin, jos kasvipeitteisyyden vähimmäisala ei täyty
 Säilytä kasvipeitteisyys kevään kylvömuokkaukseen tai vastaavaan toimenpiteeseen

saakka.
 Huom! Jos hyödynnät ekologisen alan kesantojen viljelypoikkeusta vuonna 2022, voit

toteuttaa kevytmuokkausta EFA-alalla viljellyn kasvin mukaan. Kesanto-koodille voi
ilmoittaa myös lannanlevitysalaa ja lantatoimet maksetaan.

Mitä aihealueita toivoisitte käsiteltävän tukikoulutuksissa?
Mikä olisi paras tapa järjestää koulutuksia? Vastauksesi on
tärkeä, jotta osaamme räätälöidä koulutukset vastaamaan
tarpeitanne. VASTAA 31.10.2022 MENNESSÄ!

Linkki kyselyyn tästä
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Syysilmoituksella myös lanta- ja lannoitetoimenpiteet:
 lietelannan sijoittaminen peltoon
 ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen.

Ilmoita syysilmoituksella:
 levitetyn lannan ja/tai orgaanisen lannoitevalmisteen levityspinta-ala (ha)
 lanta- tai lannoitelajit (hyväksyttävät lanta- ja lannoitelajit)
 määrä (m3/ha)

o Lietelannan sijoittaminen peltoon, vähintään 20 m3/ha
o Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, vähintään 15 m3/ha

 Sallittu levitysaika 1.4.–31.10.

Lisätietoja syysilmoituksesta Ruokaviraston sivuilla.

Tutustu myös syysilmoituksen Vipu-ohjeeseen Ruokaviraston sivuilla.

CAP-aluekierros Uudellamaalla

Joulukuussa 2022 järjestetään Uudenmaan viljelijöille alueellisia infotilaisuuksia uudesta
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) rahoituskaudesta. Samansisältöisiä tilaisuuksia on
kolme suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä. Lisätietoja uusimaaseutu.fi -sivuilta.

Mäntsälä

 Aika: Ke 7.12.2022 klo 17–19. Kahvitarjoilu klo 16.15 alkaen.
 Paikka: Mäntsälän kunnantalo, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä.
 Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/EP/540FA6731A668132

Ohjelma
Miten viljelijä voi valmistautua uuteen CAP-kauteen? Mikä muuttuu ja mikä
pysyy ennallaan uudella EU:n yhteisen maatalouspolitiikan rahoituskaudella
2023–2027? Tilaisuuksia ei tallenneta.
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Esitykset ladataan Materiaalia viljelijälle-sivulle tilaisuuksien jälkeen. Jos et pääse
tilaisuuksiin paikan päälle, esitykset ladataan myös videomuodossa esitettynä YouTube-
kanavalle joulukuussa 2022.

CAP-aluekierroksen järjestävät: Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan kuntien
maaseututoimet, MTK-Uusimaa, SLC Nyland ja neuvontatahot.

Maatilojen varautumisen peruskurssi

MPK:n koulutuskalenteriin on avattu maatilojen varautumisen peruskurssi. Kurssi
järjestetään 30.11.2022 Tuusulassa (ilmoittautumiset viimeistään 13.11.2022). Kurssin
ohjelmaan ja ilmoittautumiseen pääset MPK:n koulutuskalenterista.

Viljankuivaamot kuntoon! -koulutustilaisuus

Avoin ja maksuton koulutus viljankuivaamojen paloturvallisuudesta maatalousoppilaitosten
tiloissa 26.10. Keuda, Saaren kartano, Paroninkuja 20, Mäntsälä

Koulutuspäivässä kuivureiden vakuuttamisesta, kuivurivalmistajien ja pelastusalan ohjeistus
turvalliseen käyttöön ja puhdistukseen sekä tutustuminen kuivuriin ja sen nuohoukseen.

Koulutuksen tiedot löytyvät myös
https://maaseutuverkosto.fi/tapahtumat/viljankuivaamot-kuntoon/

Tilaisuuteen ilmoittautuminen tästä linkistä.

Onnistu sukupolvenvaihdoksessa -  maatilan SPV webinaari  1.-
2.11.2022

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät
ProAgrian sivuilta.
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Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu, HUOM! myös vuosi
2023

Maksuaikatauluun voit tututusta Ruokaviraston sivuilla.

Ruokaviraston sivuilla on julkaistu myös syksystä 2023 lähtien vuoteen 2028 viljelijätukien
tavoitteellinen maksuaikataulu. Tukimaksujen ajankohdat hieman muuttuvat.

Uuden ohjelmakauden maksuaikatauluun voit tutustua Ruokaviraston sivuilla.

MAHKUn yhteystiedot

Asiakaspalvelunumero 040 314 5266
Kysymykset sähköpostilla maaseutu@mantsala.fi
Sähköiset liitteet ja lomakkeet kirjaamo.maaseutu@mantsala.fi

Paperisten lomakkeiden palautus osoitteeseen
Maaseututoimi, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Asiakaspalvelu

Toimistolla on asiakaspalvelua ma - to klo 9–11 ja 12–15. Suosittelemme ajanvarausta, voit
varata ajan numerosta 040 314 5266

Lisätietoa ja ajankohtaisia asioita maaseutupalveluiden nettisivuilla

MAHKUN somekanavat Facebook ja Instagram

Anna palautetta

Voit  antaa palautetta ja  kehitysehdotuks ia  anonyymist i as iakaspalautekanavan k autta.


